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کوهستانی، صعب العبور و سرد سٌرکه در قلب افؽانستان ٌعنی در بٌن دوشاخه اصلً كوه بابا )سٌاکوه  و سفٌد والٌتً است ؼور 

 شاهان و سالطٌن نامدار کشور مان افؽانستان مٌباشد.کوه (مو قٌعت دارد. ؼور سر زمٌن امپراطوري ؼوری ها، 

درحال حاضر مٌتوان گفت که ؼورٌکی از محروم ترٌن والٌات افؽانستان بشمار مٌرود. علل اٌن محرومٌت از بی توجهً دولت 

ز اٌن لحاظ مردان کشور ، جنگ های قومی و نژادی ، بی مٌلً رهبران مركزی و قهر طبٌعت در طول ادوار تارٌخ بوده است.ا

لب توجه را بخود معطوؾ كرده بتواند. علت کم توجهً دولت و مإسسات کمک رسانی صدرٌن والٌت کاری صورت نگرفته كه 

ندان وسرمای شدٌد باعث شده شاٌد سوالً باشد بی پاسخ اما کوهستانی بودن، عدم سرک های تدارکاتی و زمستان طوالنی باٌخب

دهاقٌن ناچٌز باشد. ؼور در حال حاضر در تشکٌالت اداری کشور ٌکی از والٌات سه گانه  عت به عقب بماند و حاصالتراتا ز

و (متر 5582اوسط ارتفاع ؼور از سطح بحر)مرکزی به شمار مٌرود. مرکز اٌن والٌت شهر چؽچران ) فٌروز كوه( مٌباشد. 

ظر مساحت بشمارمٌرود و نفوس مجموعً آن والٌت افؽانستان ازنؼور هفتمٌن  کٌلومتر مربع است.  999;6مساحت عمومی آن 

(قرٌه سکونت دارند. از روي اٌن 5182( زن مٌباشد که در) >61191( مرد  و )  :;6666(نفربوده كه از جمله ) 782296(

( واحد اداری بوده که فاصله >نفردرفی کٌلومترمربع مٌباشد .اٌن والٌت کوهستانی دارای نه) 97الی 19ترکٌب، کثافت نفوس 

قراراست= ازٌن الی هر ولسوالی« فٌروزکوه»مرکز شهر از

 وسرجنگل لعل ،65Km،دولتٌار100Km،چهارسده170Km،پسابند75Km،دولٌنه190Kmتولکكٌلومتر،558ساؼر 

150Km  220تٌوره  وKm  ؼور از شمال به جوزجان، فارٌاب وبادؼٌس از ؼرب به هرات وفراه از جنوب و جنوب شرق به .

زبان مردم ؼور پارسی دری و با رسومات و لهجه هاي محلی و از شرق به بامٌان و داٌکندی هم مرز است. هلمند وارزگان

 مناطق مختلؾ ؼورتكلم مٌشود..

اقوام ساکن دراٌن والٌت عبارت انداز= تاجک، اٌماق، ؼوری، ترسان، اسفرمان،پهلوان،مالٌان، زه رضؤ، زه حسٌن ، 

سردار،ده مرده ،مرؼابی ،هللا ٌار،خداٌار،سلطانٌار،خانزاده،هزاره، خواجه،ؼورقند، باٌن، قپچاق، ٌارفوالد،مٌری ،تاٌمنی ،امله ،

. دروالٌت ؼور ٌک باب زندگی مٌکنند کورسٌا، کوَرک، زه حکٌم، گودر،کاکر، بلوچ، سادات،چشتی و کمی هم پشتون)وردک(

دارالمعلمٌن عالی مرکزی؛ دو باب دارالمعلمٌن  الحاقٌه ) شد ، ٌک باب  1>16دانشکده تعلٌم تربٌه که شامل فورم های کانکور

(باب مدرسه 12ٌک باب در ولسوالی لعل وسرجنگل وٌک باب در ولسوالی تٌوره( ،ٌک باب دارالعلوم عالی ابوحنٌفه ، ده )

ب لٌسه مسلکی ( با 1( باب دارالحفاظ و ) 1( باب مکتب متوسطه )  1:8( باب مکتب ابتدائٌه )  ;;6( باب لٌسه  ) 99،)

( کلٌنٌک ،ٌک شفاخانه والٌتی وٌک شفاخانه درولسوالی تٌوره مٌباشدکه توسط 67زراعت وجود دارد. والٌت ؼوردارای )

دربٌشترازمناطق والٌت ؼورتطبٌق گردٌده که به  برنامه های همبستگی ملی  .تموٌل مٌگرددACTDموسسه 

گرفته است . تعدادبٌشترازساکنان مرکز والٌت ومراکزولسوالی ها (قرٌه تحت پوشش آن قرار2;19(شورااٌجادو)78;تعداد)

مردم قرأ اطراؾ به کسب    .مصروؾ کارهای تجارتی هستند مصروؾ اجرای وظاٌؾ درادارات دولتی وموسسات مٌباشند وٌا

نسبت عدم موجودٌت کار، به معلمی و عّده اي هم در زراعت ومالداری اشتؽال دارند. اما ساالنه تعداد كثٌري ازجوانان اٌن والٌت 

 62کشورهای همساٌه مهاجرمٌشوندخصوصاً جوانانٌکه فارغ التحصٌل صنوؾ دوازده و بی نتٌجه از امتحان کانکور مٌمانند. 

 فٌصد آن را للمی دربرمٌگٌرد . 2:فٌصداززمٌن های اٌن والٌت را آبی و 

م ترٌن آن منار جام مٌباشد که شهرت جهانی دارد اٌن منار آبدات تارٌخی شناخته شده است که مه 522دراٌن سرزمٌن بٌش از 

در ولسوالی شهرک در منطقه جام به کنار در ٌای خروشان هرٌرود موقٌعت دارد . بنٌان گزار آن سلطان ؼٌاث الدٌن ؼوری 

امت معماري و امپراطور برزگ و ٌکی از سالطٌن وشاهان ؼوری در زمان سلطنت ؼوری ها بوده است . اٌن منار از نگاه قد

تارٌخی خود نسبت به دومنار مشهور دٌگر ٌعنی قطب منار دهلی و منار بخارا برتری دارد . در قسمت باالٌی اٌن منار آٌاتً از 

سٌاحٌن و جهانگردان با  51رن دارد.اما جای تؤسؾ است که دراٌن ق رهااشقرآنکرٌم نگاشته شده است که به تقدس منار جام 

رٌسمان روی درٌا عبور مٌکنند تا اٌن منار سر بفلک کشٌده شاهان ؼور را از نزدٌک دٌدن نماٌند. طورٌکه ا امٌدی از نصد 

مهندسان و انجٌنران مٌگوٌند منار جام به طول ٌک و نٌم متر بطرؾ درٌاي هرٌرود مٌالن پٌدا كرده است که اگر ترمٌم نشود و 

قلعه ؼور ،قلعه های ر ٌا نزدٌک اٌن منارنابود خواهد شد، آبدات دٌگر توجه دولتمردان  صورت نگٌرد درآٌنده نه چندان دو

دولتٌار ،مرؼاب،  سٌفرود، خٌسار ، قلعه سور ، ملک عنطر ،قلعه های منطقه هللا ٌار )قلعه رحٌم، قلعه سرسنگ ؼار سفلی، 

ه آهنگران، مسجد ؼٌبی، مسجد قلعه زٌر تنگی ؼار(، چهل دختران، ،کوشک های اسپٌن ؼر،آهن کشان، سنگ اژدر و ...، قلع

جامع و تپه عٌدگاه تٌوره مٌباشند. اٌن سر زمٌن دارای علما ، دانشمندان ،دانشوران، شعرآ ، نوٌسنده گان ،دکتوران، 

متخصٌصان، نقاشان ، حکاکان ، خطاطان ، مهندسان، انجٌنران ، سنگ تراشان ، زرگران و سالح سازان و ؼٌره اهل علم و هنر 

 مٌباشد.

ر سر زمٌن وسٌع الساحه و کوهستانی با راه های صعب العبور است که اٌن فراخی و وسعت باعث مختلؾ بودن اقلٌم ٌعنً ؼو

آب وهوا و موسم مناطق شده است. طورٌکه دربرخی مناطق هواگرم، دربرخی مناطق نهاٌت سرد ودر بعضی مناطق هم نسبتاً 

ما به نسبت کوهستانی بودن، دارای چشمه ها و درٌا های پر از آب مانند معتدل مٌباشد. ؼور اگرچه دور از سطح بحر است ا

  فراه رود ، درٌای مرؼاب ، درٌای هرٌرود و ساٌر در ٌاهای دٌگر مٌباشد.

      لعل مٌر دانشور مرادی نوٌسنده4

 خبر مسرت افزا
هشتم والٌت هرات  که درشهرک افسران ناحٌۀ 2>16رٌکی از روزهای سرد وخنک چلۀ کالن وزمستان سرد د

باجمعی ازدوستان خود دراطراؾ منقل برقی به مطالعۀ کتاب وزمزمۀ اشعار ادبی وفارسی عالمه اقبال الهوری 
از دانشجوٌان نزدٌکم   سرگرم بودم ، دٌدم که حدودا چهار ورق لوله کرده وباهم پٌچٌده وجرک کشٌده توسط ٌکی

رسی بودم گفتم چٌست وآثار ازکٌست گفت احساساتی مباش اشعار براٌم داده شد.از بسکه شٌفتۀ شعر وادبٌات فا
نٌست. گفتم چٌست گفت چٌزٌست که همٌشه افسوس ِ نبود آنرا داشتٌد. بعجله جرک  را ازروی ورق کشٌدم. دٌدم که 

ٌعنی صفحۀ اول، دوم، سوم وچهارم شمارۀ اول سال اول نشرٌۀ نهاد فرهنگی واجتماعی جوانان      هللا ٌار مٌباشد 
اٌن نهاد تازه حٌات ودرضمن روح وروانبخش که سالها هللا ٌار مظلوم، زٌر استعمار بٌگانگان قرارداشته ونام 
ونشان هوٌت خوٌش را ازدست داده وطی سالهای متمادی باوصؾ داشتن شخصٌت های علمی، فرهنگی وادبی 

ن همه زٌر تاثٌر قرارگرفتن ها وذرٌعۀ دٌگران بازهم توان ازخود سازی و از خود بروز را نداشتند، خوشبختانه بااٌ
ازجامعه سٌاسی ومدنی به انزوا قرارگرفتن ها بازهم بودند اشخاصی که همٌشه واقعٌت را مٌدٌدند و مٌگفتند وازهٌچ 
نوع سفاکی وبٌرحمی وخانمانسوزی بٌم وترسی هم نداشتند. واقعٌت های جامعه وروزراکه درگلونها خفه بود بازگو 

تاآنکه خوشبختانه آزادی واقعی قلم وفرهنگ درجامعۀ انسانی وافؽانی ما رونما گردٌد وآن شخصٌت ها که  مٌکردند
فامٌلی را که جهت ٌکجا بودن ورسٌدن شان با همدٌگر وباؼم واندوه خود  8222درد والم چندٌن سالۀ اٌن ملٌت 

دت وانسجام آنهارا ٌکی پی دٌگری ازهم سال قبل تارومار ساخته ووح 82باهم شرٌک شدن، حکومات وقت اٌشانرا 
گسٌسته بودند، اکنون خواهان معرفی مجدد اٌن قوم واٌن کتلۀ بزرگ ودرضمن کس ناشناس از طرٌق اٌن نهاد 
فرهنگی وهمچنان ساٌت وزٌن جام ؼور اند که اوال شکران نعمت هللا )ج( را بجاآورده وثانٌا اظهار امتنان وتشکر 

تشوٌق کنندگان وتموٌل کنندگان وخصوصا از هٌئت تحرٌر اٌن کانون فرهنگی که واقعا  دارم ازدست اندرکاران ،
درراستای خدمت به خلق هللا وبخصوص مردم ضعٌؾ ونحٌؾ هللا ٌارکه ازهٌچ نوع زحمات وسعی وکوشش دربارۀ 

روشی هموطنان آبادی اٌن خطه درٌػ نورزٌده اند. اکنون پارچه شعر ناچٌز را بخاطر عالقۀ وطندوستی وفرهنگ 
 خود سروده ام که بخدمت دست اندرکاران اٌن نهاد فرهنگی تقدٌم مٌنماٌم=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حبـذّ ا روزی که بشـــنودم زنام اٌن نهاد
 شور وشعؾ دردو ؼم ٌگجا بسوٌم جلوه داد
 شوُر شعؾ گفتا خوشا نامی زما شد مشتهر
 جهل بؽض گفتا مشو مسرور زفرهنگ سواد

 ٌکطرؾ جهل ُجهالت ٌکطرؾ دود تفنگ
 قدر ا هل علُم دا نش نٌست بنزد بٌـــواد
 گفت قلم من کارخودرا طبق قانون مٌکنم

 نٌست منرا دشمنُی بؽُض کٌن با هٌچ نهــاد

 جهل مٌگوٌد نمٌخواهم قلــم را درجهان

 شمنئی مـن به آن ازروی کٌنست و عنــادد

 جاهالن را جلب خود سازم بصد نٌرنگ وچال

 خوبـی ازمن بـر نمی آٌد بجز جنگ وفـساد

 گفت قلم برجای خود ساکت!جهالت باش وبس

 کارهای زشــت کردی تابکی حّب الفساد؟

 هرچه کردی دست بکش بهر خدا بٌشتر مکن

 نامـــراد؟ملت مظلوم ماٌان تابکی باد 

 اٌجهالت گرچه ساختی بسته دربرروی من

 کارگشای راستٌن درِب دٌگر بامن گشاد

 بادِم تٌػ اجــــل روزی رسـد ای دوسـتـــان

 خوبگران وبدگران آخر زپا هردو فتاد

 نٌست جهان باقی بکــس قلبا احمد زاده بدان

 لٌک خوب کاراِن نٌکو نٌست مرده زنده باد

 "احمدزاده"مال  احمد شاه 
 

 

 

 

 

 حجـز ّا سّصی کَ ثطـــٌْدم صًبم ایي ًِبد

 ضْس ّضعف دسدّ غن یگجب ثسْین جلٍْ داد

 ضُْس ضعف گفتب خْضب ًبهی صهب ضذ هطتِش

 جِل ثغض گفتب هطْ هسشّس صفشٌُگ سْاد

 دّد تفٌگیکطشف جِل ُجِبلت یکطشف 

 لذس ا ُل علُن دا ًص ًیست ثٌضد ثیـــْاد

 گفت للن هي کبسخْدسا طجك لبًْى هیکٌن

 ًیست هٌشا دضوٌُی ثغُض کیي ثب ُیچ ًِــبد

 جِل هیگْیذ ًویخْاُن للــن سا دسجِبى

 دضوٌئی هـي ثَ آى اصسّی کیٌست ّ عٌــبد

 جبُالى سا جلت خْد سبصم ثصذ ًیشًگ ّچبل

 آیذ ثجض جٌگ ّفـسبدخْثـی اصهي ثـش ًوی 

 گفت للن ثشجبی خْد سبکت!جِبلت ثبش ّثس

 کبسُبی صضــت کشدی تبثکی حّت الفسبد؟

 ُشچَ کشدی دست ثکص ثِش خذا ثیطتش هکي

 هلت هظلْم هبیبى تبثکی ثبد ًبهـــشاد؟

 ایجِبلت گشچَ سبختی ثستَ دسثشسّی هي

 کبسگطبی ساستیي دسِة دیگش ثبهي گطبد

 ی سسـذ ای دّسـتـــبىثبدِم تیغ اجــــل سّص

 خْثگشاى ّثذگشاى آخش صپب ُشدّ فتبد

 ًیست جِبى ثبلی ثکــس للجب احوذ صادٍ ثذاى

 لیک خْة کبساِى ًیکْ ًیست هشدٍ صًذٍ ثبد
 مال  احمد شاه "احمدزاده"

 شماره سوم
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نام های عامٌانه 
 بعضی از گٌاهان

 

 (گٌاهان خوردنی1)

ـق ٌکتای رحمـن ورحـٌم لــخا
 مٌدهــــد انسانرا بس ها نــــــعٌم

 ـضل خـدای کــردگاراز فـــــ  زبا
 شـــــد نماٌان نوبـــهار ُدّر وبــــار

 زنده گردد دربــهاراٌن زمٌن پس 
 از طفٌل ابـــر وبــــــاران بٌشمار

 ورنگ رنگ آرندگٌاهان بٌرونسر
 قشنگ  بس  درون خاک مـرده از

 تـــا که باشند درحــــٌات ما ممــد
 اٌن چنٌن اعطای خوبی کــس ندٌد

 اٌن گٌاهان نــــــام ها دارند بســی
 بٌن مـــــردم بـــــرزبان هـر کسی

 نــــــام هارا ٌـــاد گٌرای بــرادر 
 کــــز محل اند وهم لــــذت پــــذٌر

 شروع سبزی ها گاوکو  شفدی
 دربهاران دوست گردند هـــــرکجا

 ٌقٌن خارکو  نـــوروزیو کمبل
 طفلکان را شـــــاٌق اند ونــــازنٌن

  نٌز چــــــوپانان بوقت دل پذٌـــر
 از طفٌل شان شوند خوب تحفه گٌر

  همـنـوا پاچه مرؼکبا  کوکرٌزه
 سود آرد خـــــوردن شــان جمله را

  از بهر ســـــــاجق ساختن مندلق
 زٌب دارد از بـــــرای مــرد وزن

 پخته شوند بجندک شوره ککهم 
 اشتـها آور بهر معده شــــــــــونــد

 سبزٌٌی پخته مجاز سـرشو سٌچ
 را مردم به نازمٌخورند اٌن هر دو

 بـــگوٌم اٌن کالم بندرؼان گـه ز
 ساقه هاٌش بهرخوردن هست مدام

کدوگک
 

 خوبست به رفع گوشنگی
 درزمان قحطـــی ودرمانـــــدگــی

 دارد برگ خوب ودلنشــٌن شخله
 بهر سبزی پخته گردد بـس ٌقــٌن

 باشد خوشمــزه گاروبـــرگ وگل 
 بٌن هر دٌکی چو شوربا با مـــزه

              هم شٌرٌن ودلکش است اسکٌچگل 
 ورنگش پرکشست وعـــــمطب خوردنش
  اشد ٌـــقٌنــــب لــگندم بؽســـــاقۀ 

 مٌلۀ بــا طفلکان ذوق آفـــرٌـــن
نـــــازنٌن تٌزاب خواه رواشاز 

 

 زانکه آرد بـــرتنت قـــوت رســـا
            مطبوع بـــا مٌل زنــــان شٌجدره

 دربـهار وقتـی که بـــــاشد نوجـوان
 کو بروٌد دردٌار خــــــار شٌرٌن

 ه شــٌارـــــخاک آن نه عمق باشد ن
 ساقه اش شٌرٌن همچون نٌشـــکر
 ازبـــــــــــرای آد مٌــان بی ضــرر

که خورد ورٌزه  خربوزه کوهی
 وش مزهدرحقٌقت خٌلی ها خـ است

    ان دانـــند گٌاه ماٌـه راـــــــــکـودک
 را ٌهوزک گرد الجاٌــن همان کـه 

 ( گٌاهان اقتصادی5) 

فــالراز 
(6)

 است پاکی ئی کاال عٌان 
 ردمانــــم بٌن اٌعــصابون ش همچو

 ســـــالهاست تجار زهرات وفــراه
 اـــرُز ده هــــروی آرنـــد انــدرٌن م

جمع سـازند رٌشه اش را بی شمار       
 ارا بـار کنند از هـــر دٌـارــوترهـــم

باشد خوب از بـــهر تــناب      گــــژد
 آب  انع زـــنــــٌز بــاشد خــاک را م

 ـهر احـــتراقز بـــ بــــتهو آول
 ـرم وداغـــــمٌنماٌد خــــانه هــارا گ

 رای نان پـــزیــهم به پختـــن هم ب
 زی  پ باشداسباب درســت  خــــوب

 م وقــــویـــدارد چوب محک شـــؽز
 برابــزار کـــار کشتــگــریور ـــج

 نٌز بااٌن خصلت است بادامگرچه 
 بلکه بهتر از همٌنسان نعمت است

 ــادام تلخبـــــلٌک پـــوست رٌشۀ 
 وب شخـــبهترٌن رنگ دردباؼت خ

 گــــوٌند بهــــم بـــادام تـــلخو آول
 می شــوٌم هــــردو بــرادرهـــا بهـم

 قـٌننٌز دارٌم خــواهری مــارا ٌــ
  همنشٌنکه باسنگ  سنگ آولکاوست 

 معتبـر  اوشالن نام   با  گٌاه   سـه
 ررهــگذرمعروفــست برهـــ خوب

 پـــــودرخاکستـــــــر آنــها چنـــان
 مٌشوند کلچه زبهــــــر دٌــــگران

 مٌخرند آنرا که صابون جور کنند
 نٌز ازاو هم خالوک را پــــــــزند

 کـــــارٌاب اسکٌچدرقدٌما بــــود 
 ازاو گــــــــردٌد بـاب سبدو ٌله چِ 

 ( گٌاهان چراگاهـی6)

 پســـخـــزکاول بــهار روٌـــــــــد 
 درک گـــــــردد همنواٌش بی توک
 بته هاـرگها وســـــــاقه های بــــ

 گــــوسفندان را بــود داٌــم ؼــــذا
 تـــــلخ بــــــد  امـا نابکــار تلخک
 ی کارــروٌــــان درزمٌن للم گشته

 کــــــرده اند تســـــخٌر دولتٌاررا
 کــــاررا دهقان   دراندوه ؼــــرق 

 انگلٌس ماند اسـت با او نام روس
 ازبراٌش مٌخورم صد ها فــسوس

 را ببٌن مگسکدرکنارش اٌـــــن 
 همچو خٌلی کز زدزدان درکمٌن

    از کشتزار منگرخت بربستسـت 
 را ســـازگار او خک مرنٌست با تل

  بـــٌنوا در بٌن سنگ  چــــارمئنگ
 سبز مٌگردد که تــاباشد به جنگ

 محزون به کوه وتپه ها خــــرپک
 تؽذٌه سازاست بهر اســـــــپ ها

 شــــــتررا مست وهم فربه کند قن
 گاوهارا نٌز پـــــر چــــــربه کند

 بٌچاره گــــــــردد خانــه ئی کلؽـر
 خرگوشان محزون النه ئـــیبهر 

ا ه خــــــوزبهدرنشٌب تند روٌند 
 پوشش خاک انــــد از سٌالب ها

 بهر کــــوه ودٌار پشمکو چرمک
 درچرای بز وگوسفند ســــــازگار

 مٌروٌد به کوه ها بٌـــشمار روؾ
 استـــوار قٌاقدرکنارش هســت 

  هردواند علوفه بهـــــر گـــاوهـــا
 از آنها رضــاهم حٌــات وحش 

  اسـپخانعطسه آور هسـت هـرجا 
 بــوی بد دارد واٌن باشـــد عٌان

  درشــامه می آرد مصــاب اسپخان
 موش ها ازبـــوی او اندر عذاب 

 کـــبرصفا باشــد سبـز و شــاداب و
 لٌک بحٌوانـــات می آرد ضــرر 

 مٌــان کشــــــتزار پٌچـــک للــــمی
 بســــی با افتخارســـبز مٌگردد  

  ــهای زٌبـــا ونفـــــٌس دارد او گلـ
 درنگاهش چشم ما باشدحـرٌص

 ٌک عـلوفه زورور گاوقنهست 
 دشمنســت اما برای اســپ وخر

 ـپان وخـــــــرانکورسازد جمله اسـ
  هم بــود حـــساس با او مـردمـان

 ـدٌهـادر تنـــــ َکمــایخوب مٌروٌد 
 مٌش و بره هـاروزی مٌسـازد به 

 د وخــوشاجمله حٌوانات ازوٌند شـ
 طبع خوشچون ؼذائی است به آنها

 کمـایو گاوقـن و  کنـدل  مــٌشوند
 سه برادر ٌک دٌگــر را رهنــمای

  بنــام هاوشورا اخواهری دارنــــد 
 ود هـــر صبح وشامبا برادرهـا بــ

 با هــم بـرادر خــوانده اند زگــو بٌد
 رودهــا روٌـــنده انـــــدـنار درکــ 

 خواهش همی دارد نمـک ـزگـلٌک 
 باشد نا خـــوش از آب کمک بـــٌد 

 ( گٌاهان مٌوه دار وزٌنتی7)

 بـــاشد هم تـــرش و با مـزه چکه
 مٌوه اش اما بخون خوب مٌخزه

 ـار خوببسٌـــــ تاؼماز درخت 
 مٌوۀ شٌرٌن وهــم با طبع خوب

   دارد مٌوۀ گــــــــرد وشفاؾ قجه
 ٌــاد می آرد به آدم کـــــوه قاؾ 

 بٌشک دلکشاســت امروچهکشتۀ 
 بهر اسهاالت بٌحد پــر بهاســت

هـــرگـز نمٌگوٌم سخن  زلرکاز 
 پرزفن مٌوه هاٌش هست ترش و

 را هست گل های قــشنگ ارؼوان
 آنهاسـت شنگ  رنگ سرخ روشن

 عــروسمٌنماٌد ساحه را همچون 
 روسختو گوئی هست آن تاج  چون
 ها دردشـــــت زار و تپه هــا الله

 فوج در فوج اند هم بس پــــر بها
 عٌـان گل دخترســــرخ درصحرا 

 اقتضای خصلتش باشــــد بــــدان

 ( گٌاهان خوشبو8)

  اسرا شنـ دٌکمه دٌککو  زمبٌلک
 بوی خـوش دارنــــد داٌم از اسـاس

 کچه راباشـد دٌـــ اولــی بس زٌــب
 ـاچونکه دارد بـوی مطبوع ورســ

 ون پــودرگردد چـ که کاکوتیبرگ 
 رهمرا ه  دوغ شاد ســازد هر جگــ

 دارد مــــثل طال مشـــتری زٌـــــره
 چــون ازو آٌــد مــفاد ٌک ســــری

 ت ٌک نــوع دٌگـرهســـ مســتٌاره
 بـا هـــنر          ـــهدرونــــــهـــم بمانـــند 

 و بابوی خــــــوشدرونــۀ آبــیاز  
 به جوشهـمی آرد هــر مشـامی را

 ( گٌاهان داروئی9)

  دندان پاک کنـیبهر مسواکهست 
 بــــود معـمول درزمـــان طالـبی

 دارد ٌک مـرکب اٌــن چــنٌن ٌمه
 افـــــدرٌندرطبابــت هست نامش 
 بــاشـــد دواخستـــــۀ بــــادام تـلخ 

 چــونکه دارد ٌک مــرکب بـرمال
 درســت امٌگ دالٌننـــام او باشد 

 درطبابت هست هم چاالک وچست
 داکــــتران دانند آنـــــرا درمــطب
 کاربردش با مرٌضان خوب به دب

 بروٌند هــــرکـــجا گاوقنو کـــندل
 شٌــــرۀ کندل بهر زخمـــــــــی دوا

 دد بٌن سنگسبـــز گر کفچ سنگی
 مادۀ قٌری ازواست شـــوخ وشنگ
 آن زنــــان مهربـــان خانه دوست
 سازد ازآن خـار ٌک کفچی درست
 تا که باشد مــرحم ترکـــــٌد گـــی

 یروی دســـت و پای در بٌچارگــ
 ــناآشــــ بارتنگو  زوؾنام جمله 

 درمٌــان مـــردمـان قــــرٌــه ها  
 ر طــفلــــکاندانه هاشانســـت بــــه

 بٌــــقٌن داروئی باشـــــد بــی زٌـان
 درسٌـــاه لنگی شــــــفا ســرشآب 

 هر مرٌضـــی دارد آن را اقــــتضا
 ودشرط آن باشد که جوش داده شـــ

 خوب رٌزه گــردد و شـسته شــــود
 دوا با درد معده بــس مفــــــٌد خمــ

 بهتـــــرازآن کس دوائی را نــــدٌــد
 ـٌقـــبــا او رفـــ گل گاوزبانهست 

 درعالج معـــــده هــا هـردو شــفٌق
 آن ٌک گٌاه دٌگـرســت وش خـرگـ

 درشـــفای زخم معــده بهـــــتر ست
 ـریآرد به آدم الؼـــــــــ خاکـــشٌر

 گرتو هســـتی چاق، به او روآوری
خوبــــست به دفع کــــــرم  انؽوزه

جـــــــــرم هادورسازد از مزارع 
 اازد کشــت از خوؾ و رجـپاک س

 سبزی هارا او کند دور از بـــــــال
 ــشهور در ضد خنکمــ شٌرخشت

 قٌمتـش باشــد معــادل با ســــکوک
 هــارـکی را مـاو کــه مــٌسازد خنـ

 ـود از لــــطؾ ذات کــردگاراٌــن ب
 را خوب ازنزدٌک شـــناس کاسنـی

 برمرٌضان بــی قٌاسهست تب َبر 
 از ؼســــل کــردن به آب اٌــن گٌاه
 تب پائٌن آٌــد بحــد خـواستــــه هــا

 راست بـــس نام نٌکو ت آدمگوشــــ
 ـد وزانـکه دارد رٌشـــه ئی مـثل کـ

ـشگام پٌ   طبابت  اندر رٌشه اش 
 رامر، بااحتــنــزد هـر صاحب نظـ

 محمود بً پروا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطاب به جوانان
ا، ای جوانان! بٌائٌد تا راه روشن را پٌدا نمائٌم و اٌن قشر ملوک الطاٌفگی و فساد را از بٌن ببرٌم. جهان در فراُز نشٌب خود کامٌابی ه

تجارب رسانٌده است. اٌن هم در افؽانستان مالحظه ناکامی ها، پٌشرفت ها وپس رفت ها را همٌشه در مناطق کوچک و بزرگ به 

مٌشود که تا وقتٌکه فساد و اٌن قوم گراٌی خصوصاً در مناطق ما نابود نگردد افؽانستان گام بسوی صلح، امنٌت ، حاکمٌت درست، 

بی عدالتی، بی نظمی،  سواد و قانون ا سالمی بر نخواهد داشت.با ابراز تأسؾ در بعضی نقاط کشور و خصوصاً در اکثر مناطق ؼور

بی امنٌتی از طرؾ ملوک الطاٌفگی ها ٌا ارباب های منطقه و گروه های که در جستجوی تفرقه و نفاق اندازی در بٌن دو برادر، 

 خوانواده ها، فامٌل ها ، اقوام و حتی در بٌن والٌات مٌباشند، تاثٌرات منفی وناگوار به بار می آورد.

معه همٌشه به فکر حاکمٌت ، قدرت طلبی و منافع شخصی خود مٌباشند ؛ پس اٌن ملت و دولت به هٌچ چنٌن افراد و اشخاص در جا 

زمان گام بسسوی صلح، امنٌت،  ثبات و خواب راحت برنخواهد داشت. اما بصفت برادر کوچک از تمام همو طنان عزٌز خود تقا ضا 

ز کشور های پٌشرفته همساٌه خود بٌاموزند و از اٌن برادر کشی و قهر دارم که از جنگ های گذشته افؽانستان به چشم عبرت دٌده و ا

گمراهی آٌنده اوالد و نسسل جوان را نجات دهند و اٌن ملت و کشور خود را به اوج ترقی ، پٌشرفت و خود کفاٌی برسانند تا شود 

سبب پٌشرفت » ن جا سوال پٌدا مٌشودکه روزی که بجای سالح و آدم کشی از کمپٌوتر های عصری و برادر سازی کار بگٌرند. درٌ

در پاسخ خواهٌم نوشت که پٌاده نمودن اتحاد وهمبستگی،احترام متقابل،صداقت وراستی،عدالت « کشور های دٌگر چه بوده است؟

تؾ اجتماعی،امنٌت و حاکمٌت قانون علل پٌشرفت کشور های  پٌشرفته جهان بوده و هم در راه توسعه و پشرفت ملتها واقشار مخ

مملکت های خود کوشٌدند و مبارزه با جنگ و جنگجوٌی ،نفاق و تفرقه اندازی، فساد ، رشوت خوری و رشوت ستانی دست زدند . 

حتی تمام افراد درٌن عقٌده اند که واقعاً رٌس جمهور به تنهاٌی خود هٌچ کاری کرده نمٌتواند پس هر فرد مسسؤلٌت دارد تا در قبال 

خود وظٌفه اٌمانی و وجدانی خوٌش بداند كه دست جور وستم را از باالٌی افرادمظلوم بر دارد و از فساد اداری جامعه و افراد اجتماع 

دست بكشد در ؼٌر آن دولت بدون همكاري افراد اجتماع )رعٌت خود( هٌچ گاه مؤفق نخواهد شد. خالصه به امٌد اٌنکه تمام کار مندان 

د و اخوت را بوجود آورند، دست بدست هم داده و در راه تعلٌم  و تربٌه ، پٌشرفت و ترقی دولت و افراد اجتماع و ملت با هم اتحا

جامعه خود کوشا باشند. تمام ما و شما از خواب ؼفلت بٌدار و از اٌن گمراهً خود را نجات داده و متوجه شوٌم که چه کشور های 

ود دارد.  همچنان در تارٌخ مٌخوانٌم که افؽانستان و جاپان در مدرنی با چه وساٌل عصری وچه کشور های خود کفا و با فرهنگً وج

ٌک سال اعالن استقالل کردند و امروز جاپان از جمله کشور های پٌشرفته جهان بشمار مٌرود اما ما افؽانها تا اکنون بارٌگ بٌن، 

 م.حسود با دٌگران، برادرکش، خون آشام ،دشمن و عداوت پٌشه و دست بگرٌبان ٌگ دٌگر هستٌ

 عبدالقدٌر )قٌام( محصل سال سوم پوهنتون ابورٌحان البرونی 

 

 
 
 
 
 
 

ٌن آنهارا که درکنار گروه های حکومت افؽانستان پروسه صلح وادؼام مجدد را توشٌح ومنظورنمود تا که جنگجوٌان طالبان و قائد 2010در سال 
پروسه مسلح مخالؾ و افراطٌان قرار دارند ،  به پروسه صلح واستقرار مجدد ترؼٌب نماٌد و آنها را متقاعد بسازد که از خشونت دست کشٌده و به 

ه براٌن،مقامات اٌساؾ ٌک سازنده ادؼام مجدد ملحق شوند تا که از  چانس صلح ،حکومت دوامدار و رشد اقتصاد بهره مند شوند  . عالو
هٌم و دفتراستقرار مجدد را اٌجاد نموده است که در سهولت بخشٌدن ارائه پالٌسی ،منابع و تواناٌی ها در راستای حماٌت از پروسه ادؼام مجدد س

حکومت افؽانستان ،  اٌساؾ،   کمک شوند.  فرماندهی مشترک آٌساؾ مسوولٌت دارد که اٌن پروسه را به راه اندازد و کوشش های همه جانبه را از
مات مرکزی پروسه ادؼام مجدد اٌساؾ از شهرچؽچران بازدٌد بعمل دراواٌل ماه مارچ مقا پروگرام انکشافی ملل متحد و دٌگرمنابع هماهنگ سازد.

م مشترک  آوردند.هدؾ از بازدٌد اٌن بود تا که ازتطبٌق پروسه صلح و ادؼام مجدد افؽانستان در سطح والٌت آگاه شوند و اطالع حاصل نماٌند  که تٌ
ان همراه  محترم دکتورعبدهللا "هٌواد" والی والٌت ؼور، حاجی عبدالؽفور داراالنشاء والٌتی ؼور به چه نوع چالش های مواجه است.بازدٌدکننده گ

و "تٌمن" رئٌس تٌم مشترک داراالنشاء والٌتی و کارمندان ان دفتر دٌدار وگفتگو نمودند.آنها در صحبت های شان وضعٌت کنونی ادؼام شده ها 
رخواست نمودند . نماٌندگان مرکزی پروسه ادؼام مجدد اٌساؾ به والی داوطلبان پروسه صلح را مورد بحث قرار دادند و درضمن پروژه های د

ور والٌت ابرازنمودند که درحال حاضر کارافزار های تٌم مشترک دراالنشاء والٌتی به منظور پٌش برد اٌن پروگرام موجود اند و ما دروالٌت ؼ
کنٌم. در رابط به نتاٌج مالقات، آنها مقامات ذٌصالح ٌا سکرترٌت آمدٌم تا ازچگونگً تطبٌق اٌن پروگرام در سطح اٌن والٌت آشناٌی حاصل 

پروسه صلح استقرار مجدد افؽانستان ٌک راه خوب برای مخالفٌن دولت می باشدتا  مشترک افؽانستان را از چگونگی چالش ها آگاه خواهندنمود.
ند و ازاٌنطرٌق شٌوه زندگی شان را تؽٌٌر و ٌک توانائٌی را اٌجاد نماٌند  که به زندگی مسالمت آمٌز برگردند و به اعضای فامٌل شان ٌکجا شو

             ک محٌط رفاه و امن برای نسل های آٌنده و شگوفاٌی تمام ملت افؽانستان سعی و کمک نماٌند.درساختار ٌک افؽانستان نوٌن همراه با ٌ
 پی آرتی مقٌم چؽچران

 ؼورٌانفرسخٌمراد  مترجم=
 

 
 
 
 

هجری شمسی بوده است.آقای موحد درکتاب "  13خلٌفه اقبال فرزند محمدرحٌم واز شاخه زی امان هللا ٌار مٌباشد . وی شاعر نامی ومحلی مردم هللا ٌار درقرن 
هجری شمسی ثبت نموده است.موصوؾ درابتدا بقرٌه ؼار سفلی امروزی )محل  1318هجری شمسی ووفاتش را سال  1245خوٌش تولد وٌرا سال  تذکرةالشعرای ؼور"

رد. بعد ر آوٌکجا با مال عمر شخص شماره ٌک آنوقت ؼار مٌزٌسته است. او بادختر سٌدبخش ؼار تماٌل پٌدا کرده وازٌنرو اورا خواستگاری و بعقد خوٌش د  تولدش(
که زمٌن کرتخانه کنونی ازآنجا به قرٌه کهمردی واقع دهن آب کالن هللا ٌار کوچٌد. سپس ازآنجا باالی زمٌن شخصی خود واقع کشکک رفته وقشالق ساخت. دٌری نگذشت 

ستان قرٌه کنونی مٌرزا پاٌنده دفن شد.ازآن به بعد تاالحال را ازقوم زی نٌازهللا ٌار بنام پشتۀ گدی خرٌداری وبه انجا نقل مکان نمود تااٌنکه درآنجا فوت کرده وبه قبر
دختر بجا ماند که احفاد آنان حاال قرٌه بزرگی را درکرتخانه تشکٌل داده  5اوالدانش درآنجا زندگی دارند.  از خلٌفه اقبال دو پسر بنام های مال عبدالباقی ومال صالح الدٌن  و

خلٌفه اقبال سه دفعه ازدواج نموده بود  انی داعی اجل را لبٌک گفتند که خلٌفه دربارۀ هرکدام اٌشان مرثٌه هائٌرا سروده است.اند ولی سه پسر وٌک دختر وی درسنن نوجو
والدۀ هللا ٌار واز اکه ٌکی ازآنها دختر سٌدبخش، دٌگری دختر مالبستان پای زٌارت خواجه سٌد حسن از قوم زۀ رضای امروزی وسومی دختر بدلی از قرٌۀ خاکسترک 

ادر به القاب خلٌفه مفتخر قٌصری بود. هردو فرزند باقٌمانده اش از زن سومی وی مٌباشند. موصوؾ دارای دو برادر بنام های خلٌفه فقٌه وخلٌفه ٌحی بوده که هرسه بر
ش جمع می شدند و ازآواز خوانی اش خٌلی لذت می بودند. خلٌفه مال اقبال بسٌار خوش آواز وخوش صوت بود. هروقت که به آواز خوانی شروع مٌکرد، همه مردم بدور

نداد. درکنار قرٌه اقامت اختٌار بردند. گوٌند زمانی درٌک بازاری با جمعی از همراهان به سفر مٌرفتند. شب درقرٌۀ ناشناسی رسٌدند. هرقدر تقاضاکردند، کسی اٌشانرا جا 
نماٌد. او همٌنکه به آواز خوانی شروع نمود، همه مردم قرٌه بدورش جمع شدند ووقتٌکه اورا چنٌن خوش کردند. همراهانش ازاو خواهش نمودند تا به آواز خوانی شروع 

نٌز از مهارت خود درشکار  آواز ٌافتند، هرٌک از اوخواست تا مهمان وی شود. به اٌنترتٌب او وهمراهانش با عزت زٌاد آن شب را درآن قرٌه گذشتاندند. دراشعار خوٌش
مال خلٌفه اقبال دردعاخوانی نٌز دست توانائی داشت وازهمٌن خواطر اورا خلٌفه مٌگفتند وصاحب شهرت وآوازه بود. حکاٌت  وبی توصٌؾ کرده است.وآوازخوانی بخ

ٌکن بحال فرزندش لمٌکنند که دربندر جوانی به مرض جنون مبتال گردٌده بود. پدرش از تمام شخصٌت های دعا خوان واهل روحانٌت اطراؾ ونواحی استمداد جست  و
را بٌاور تاباالی فرزندت بخواند سودی نبخشٌد.کسی به او خبرداد که شخصی بنام خلٌفه اقبال درقسمت بلندای ناوۀ هللا ٌار زندگی دارد ودردعاخوانی دست توانائی دارد. او

لٌفه جثۀ ضعٌؾ داشت همٌنکه به محل رسٌد، بادٌدن او مردم قرٌه به تعجب نفرسواررا پشت خلٌفه روان کرد واورا با خود درآنجا  بردند. خ 4 -3شاٌد شفا ٌابد. آنشخص 
اهد آمد ! امکان ندارد.  خلٌفه باالی افتادند که دعا خوان های خٌلی قوی هٌکل وتنومند اٌن دٌوانه را شفا داده نتوانستند، اٌن آدم ضعٌؾ الجسم چگونه از عهدۀ اٌن کار برخو

رائت خوبی که داشت ، شروع بخواندن کرد وآنقدر خواند که جوان مرٌض به دوپااستاد شد واز خانواده خود ؼذا خواست. براٌش نان سر مرٌض آمد وبا لهجه وصوت وق
ی مٌکردند ودعا ی ها وٌرا همراهدادند واو خودراسٌرکرد وبعد ازآن از مرٌضی شفا ٌافت. به رواٌتی مٌگوٌند که خلٌفه با پرٌان همراه بوده است. گوٌا اٌنکه گروهی از پر

سالگی به دختر مٌرزا نام بنام گالبه عاشق شد  35خلٌفه اقبال درسن  خوانی موثر وی را مرحون همراهی اٌن پری ها مٌدانستند. خدا خودش به اٌن راز واقؾ است نه ما.
مٌرزا پدرکالن ارباب ؼالم  ورفته رفته به شاعر نامی محلی تبدٌل شـد. اما مٌرزا نام به ازدواج دختر خوٌش باخلٌفه تن درنداد. ازٌنجا بود که خلٌفه به شاعری رو آورد 

اثر تارٌخی عجٌبی بنام برج جمال  نبی خربٌد بوده است واز بازماندگانش قرٌۀ خربٌد ناوۀ ؼار درهمساٌگی با قرٌۀ آبگرم اوالد مرزا هللا ٌار بوجود آمده است. دراٌن قرٌه
،  هفـت مصرعی،  شش مصرعی،  مخمس،  ت از گذشتۀ تارٌخی مٌنماٌد. خلٌفه اقبال  دارای چندٌن نوع سرودۀ شعری مٌباشد4 ؼزلوٌا چنگ جمال موجود مٌباشد که حکاٌ

خوانده نهارا دوبٌتی.اشعار خلٌفه اقبال وخلٌفه سٌفور درمٌان مردم هللا ٌار خوانندگان وشنوندگان زٌادی دارند ودرگذشته دراٌام زمستان کسانی  که آ،  ده مصرعــی
 مٌتوانستند، مٌخواندند ودٌگران نزد آنان جمع شده وبدقت آنهارا می شنٌدند.

 لٌسه عالی سلطان رضٌه ؼوری 12عاطفه "شرٌفی" فارغ صنؾ 
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دٌدار نماٌندگان و والً 
 ؼور با رئٌس جمهور

 
   برابربا  0931دلو  22شنبه تارٌخ  

ازساعت ٌك الً سه بعد ازظهر 11.02.2012
جمهور  نماٌندگان مردم والٌت ؼور ووالً بارئٌس

افؽانستان دٌدار نمودند. ؼرض ازاٌن دٌدار اٌن بود 
تامشكالت وبدبختً هاي دامنگٌر مردم ؼور به 
استماع رئٌس جمهور رسانده شود.  اٌن دٌدار كه 
درتاالررٌاست جمهوري برگزارگردٌد تعدادي از 
حاضرٌن هرٌك بنوبه سخنرانً هائً نمودند ازجمله 

دم ؼور درپارلمان محترمه سٌما جوٌنده نماٌنده مر
پٌشنهاد مشكالت موجودۀ ؼوررا تحت عنوان4 "

نماٌندگان مردم ؼوردرمجلسٌن شوراي ملً ومقام 
" به محترم رٌاست جمهوري اسالمً افؽانستان

استماع رئٌس جمهور رساند كه فشردۀ آنها ازٌنقرار 
 است4 

مردم ؼور بخاطر ادامه حٌات خوٌش وبمنظور تهٌه 
ت وپز تمام گٌاهان را ازكوه محروقات زمستانً وپخ

ها وتپه ها از عمق خاك كشٌده اند درنتٌجه جنگل ها 
وچراگاه ها درؼور كامال از بٌن رفته است. دراثر 
برفباري وبارٌدن باران  درطً سال پٌشرو، اٌن 
امكان متصور است كه سرازٌر شدن سٌالب هاي 
مدهش وخطرناك تمام خاك ؼوررا شستشو وزمٌن 

ا ازبٌن ببرد وازٌنرو مردم ؼور به هاي زراعتً ر
بدبختً هاي معتنابهً همچون هجرت دردٌاردٌگران 
وازدست دادن وسٌله معشٌت زندگً مواجه خواهند 
شد. محٌط زٌست به نابودي خواهد كشٌد و حٌات 

 مردم بخطر مواجه خواهد شد. 
درٌاهاي خروشانً درؼور درجرٌان اند كه متاسفانه 

طرۀ ناچٌز هم استفاده نمٌگردد ازآنها به اندازۀ ٌك ق
باآنكه محترم رئٌس جمهور دراولٌن سفر خوٌش به 
والٌت ؼور وعده سپردند كه بااعمار بند برقً درحل 

ژي ، مردم ؼوررا ٌاري خواهند رساند  مشكل انر
وازطرفً تردٌدي نٌست كه اٌن وعده تطبٌق شدنً 
مٌباشدولً اٌكاش چه مً شد كه اٌن وعده قبل از 

شكالت متعدد به اجرا گذاشته مً شد.  اگر بروز م
ژي بعمل نٌاٌد  توجه جدي درساختن بند برق وتهٌه انر

وضعٌت زندگً مردم فاجعه آور گردٌده واز كنترول 
خارج خواهدشد امٌد وارٌم درزمٌنه مقام محترم توجه 

 جدی فرماٌند .
معارؾ  در ؼور مشکالت خود را دارد ما نمی گوئٌم 

ادعا نمٌکنٌم که بودجه مصرؾ  که مکتب نٌست  و
نمی شود و همچنان چنٌن نٌست که مکتب در ؼور 
وجود نداشته باشد ولی مشکل کٌفٌت معارؾ در ؼور 
مارا نگران ساخته است که در مکاتب اطراؾ والٌت 
مکتب به نام است واز درس و تعلٌم خبری نٌست که 

امٌد وارٌم تا وزارت محترم  0930در سال تعلٌمی 
وتربٌه ومعارؾ ؼور به همکاری مردم ؼور تعلٌم 

 اٌن مشکل را مرفوع نماٌند .
در رابطه به بورسٌه های خارج قبال با وزارت 
محترم تحصٌالت عالی شخصاً مالقات داشتم که در 
رابطه به  دو بورسٌه بود که در کشورهای اروپاٌی 
داده شده بود ولی نام ؼور در آخرٌن ستون جدول آن 

ٌه داده شده بود که من از فرط نا هم ٌک نفر سهم
رابه سر « رض»امٌدی داستان خواب حضرت عمر 

پرست وزارت محترم تحصالت عالی که خداوند 
بزرگ از افتادن ٌک پای گوسفند از پل از حضرت 
سوال مٌکرد، کردم وگفتم که از ٌک ملٌون نفوس 
ؼور هم خداوند بزرگ از شما پرسان خواهد کرد. 

ه به درس و تعلٌم واشخاص مردم ؼورکه از هم
متخصص نٌاز بٌشتر دارندچشم امٌد بٌشتر درزمٌنه 
از مقام عالی دارند.  مشكالت دٌگري كه مردم 
ؼوررا دراٌن شراٌط نگران ساخته عدم امنٌت درست 
درؼور ونبود حكومت داري خوب مٌباشد. باتاسؾ 
عرض مٌنمائٌم كه بٌشتر اختالفات توسط ادارۀ والٌت 

زده شده است. عدم درك بافت هاي  درؼور دامن
قومً، عدم شناخت مساٌل اجتماعً وفرهنگً، 
استفادۀ نادرست ازمنابع مالً والٌتً ، مشوره 
ناپذٌري والٌت ونبود وحدت دربٌن ادارات دولتً 
درؼور به اٌن روند شتاب بٌشتر داده است. مانماٌنده 
گان مردم ؼور از مقام عالً طالب تجدٌد نظر 

الٌتً ؼور مٌباشٌم. امٌد وارٌم مقام عالً درادارۀ و
 درزمٌنه توجه پدرانه فرماٌند.

محترم رئٌس صاحب جمهور دراخٌر به نماٌنده گان 
مردم چنٌن وعده دادند4بودجه بند برق ؼور در بودجه 

گناجانٌده شده و سرک ؼور کار  0930انکشافی سال 
مٌشود .در رابطه به بورسٌه ها که واقعاً مردم ؼور 

آن نٌاز دارند در آٌنده سهم بزرگ به ؼور در نظر  به
خواهٌم گرفت . در رابطه به والی صاحب  من مٌدانم 
که هٌچ کس به محٌط خود موفق نٌست والی صاحب 
را تنها مالقات خواهم کرد که چرا به ؼور خدمت 
کرده نتوانسته و با وکالي محترم هم در زمٌنه مالقات 

 ومشوره خواهم داشت .

 حمٌدهللا شرٌفی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افتتاح پل دره تخت 
 جلگه مزار 

، مال محمد رئٌس  طبق گزارش تلٌفونی -0930حمل 2
شورای مردمی جلگه مزار از قرٌه سچ با آؼاز سال نو 
خورشٌدی، پل دره تخت راافتتاح و وسائل نقلٌه برای 
اولٌن بار در همٌن فصل آب خٌز از باالی پل به سمت 
جلگه مزار وهللا ٌار حرکت کردند. اٌن پل که در شر ق 

ؽفو ر) قر ًٌه د رًه تخت موقعٌت دارد، ا ز طر ؾ عبد ا ل
ؼو ر ی ( د ر سا ل جا ر ی کا ر آ ن آ ؼا ز گر د ٌد ه 

 بو د.
محترم مال محمد رئٌس شو ر ا ي قراء سٌچ و سٌاه دره 
كه مسئولٌت پٌشبرد و نظارت كاراعمار پل قرًٌه درًه 
تخت را بعهده دارد طی تماس تلٌفونی از سپری شدن 
زمستان سخت خبر داد. زمستانٌکه صد ها رأس مواشی 

بکام مرگ برد و مردم ده هستی و دارائی شان را از  را
دست دادند و اما خوشبختانه بازگشائی اٌن پل که در 
تارٌخ منطقه سابقه ندارد درد ها را بفراموشی سپرد و 

 روزنه امٌد بروی آٌنده گان گشود.
ا ٌن پل در نزدٌکی درًه تخت در باالی درٌای که از 

حرکت است  مسٌر جلگه مزار بطرؾ دره تخت در
اعمار گردٌده است. و اٌن درٌا از بٌن درًه تخت گذشته 
 و در آخر قرًٌه درًه تخت به درٌای هرٌرود ٌکجا مٌشود.

مطابق به  2100کار اعمار اٌن پل که در ماه ا گست 
هجری شمسی  توسط بنا های  0931ماه مٌزان سال 

ماهر هر ٌک مالمحمد ظاهر و مالمحمد از قرٌه ً بره 
به همكاري مردم نجٌب و شرٌؾ ناوًه جلگه مزار زو و 

و بخصوص سعی و تالش مو سفٌدان معززٌن آؼاز و 
تکمٌل و رٌخت گردٌد  2102جنوري سال  22بتارٌخ 

افتتاح شد و  0930ودر اولٌن روز سال نو خورشٌدی 
بر خالؾ سال های دٌگر مردم محل را از مشکالت 

 رهائی بخشٌد.

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 

شاگردان لٌلٌه لٌسه سلطان 
عالالدٌن ؼوری ازوضعٌت موجود 

 دراٌن لٌلٌه شکاٌت دارند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضعٌت موجود درلٌلٌه وعدم توجه مسئولٌن اٌن لٌله 
تمام شاگردان اٌن لٌلٌه لب به شکاٌت سبب آن شد، تا 

 گشاٌند وازحالت فعلی اٌن لٌلٌه ابرازنارضاٌتی نماٌند.
بگفته اٌن شاگردان اززمان آؼازلٌلٌه تاحال با 
وجوداٌن همه مشکالت ، هٌچ کسی ازطرؾ مراجع 
مربوط جهت بررسی اٌن مشکالت به لٌلٌه نٌامده 

 است.
ه آنها مشکالت هم چنان اٌن شاگردان افزودند که درلٌل

مانند4 نبود آب آشامٌدنی، نبود مسجد، نبودکتاب خانه، 
عذائی نامناسب ، خرابی حمام های اٌن لٌلٌه 
ونبودجائی کافی ازجمله مشکالت است که درسال 

 جاری دامنگٌر آنها شده است.
دوازدهم، ٌکی  02حبٌب هللا سالک شاگرد صنؾ 

ٌلٌه ازشاگردان اٌن لٌلٌه است که ازوضعٌت اٌن ل
ابرازنارضاٌتی مٌنماٌد ومٌگوٌد که آنها دراتاقهای که 

نفرزنده گی مٌکنند و هم  2نفررادارد فعال  4ظرفٌت 
چنان برمشکالت ٌادشده ای دٌگرنٌزانگشت تائٌد 
مٌگذارد. وبه گفته اٌن شاگردان درسال جاری 

کم شدن مواد ؼذائی آنها مٌوه آنها نٌزقطع   ضمن
 گردٌده است.

فضل الحق نجات معاون تدرٌسی درهمٌن حال 
 460فعالدر لٌلٌه » رٌاست معارؾ ؼورمٌگوٌد4 

افؽانی درٌک شبانه  57نفرزنده گی مٌکنند وفی نفر 
روز استحقاق دارند که اٌن مقدار پٌسه نظربه 

به گفته نجات « . مواد ؼذاٌی کافی نمی باشد.  قٌمت
آنها به مشکل بودجه مواجه هستند وبه همٌن اساس 

 نمی توانند به رفع تمام اٌن مشکالت اقدام نماٌند.آنها 
هم چنان بگفته وی آنها چندٌن دفعه اٌن مشکالت را 
باوزارت معارؾ نٌز ازطرٌق های گوناگون مطرح 

 نمودند؛ اما وزارت دربرابرآن پاسخ نداده است .
 3اٌن همه مشکالت درحال مطرح مٌشود که ازمدت 

ت ؼورفعال گردٌده سال به اٌن طرؾ اٌن لٌلٌه دروالٌ
است، اما با زهم روز به روزبه اٌن مشکالت افزاٌش 

 داده مٌشود.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؼور به روى  -شاهراه هرات
 ترافٌک مسدود شده است

آبخٌزی درٌا، لؽزش کوه و  0930حمل  05
 ؼور را مسدود کرده است. -شاهراه هرات

ٌس مبارزه با حوادث والٌت حمٌدهللا دادفر رٌ
حمل( به آژانس خبرى پژواک ٧١روز )ؼور، 

گفت که در اثر لؽزش ٌک قسمت کوه در منطقۀ 
کمنٌج ولسوالی شهرک و خٌزش آب درٌای 

ؼور  –هرٌرود، در منطقه بٌدان، شاهراه هرات 
وی  اٌنطرؾ مسدود شده است. از دٌروز به

گفت که اٌن اداره، همراه با آمرٌت فواٌدعامۀ 
ؼور تالش دارد که با اعزام ٌک تٌم، راه را به 

درعٌن حال، محمد  روی ترافٌک باز نماٌد.
اقبال مدٌر فواٌدعامۀ ؼور، از لؽزش کوه در 
مسٌر شاهراه هرات، اظهار بی خبری نموده 

رخی ساحات گفت4 "از خٌزش آب درٌا در ب
شاهراه ٌادشده، اطالع حاصل نمودٌم و به 
زودی وساٌط و تٌم کاری اٌن اداره، به طرؾ 

وی عالوه  هرات حرکت مٌکند." –شاهراه ؼور
نمود که سرک ولسوالی چارسده نٌز از ده روز 
به اٌنطرؾ، از اثر خٌزش آب درٌا مسدود شده 
 و برای بازگشاٌی آن، امکانات موجود نٌست.

ٌر ٌکتن از مسافرٌن که صبح امروز، از عبدالقد
هرات به چؽچران آمده است، به پژواک گفت که 
از اثر لؽزش کوه و خٌزش آب درٌا، شاهراه 

وی افزود که در  هرات مسدود شده است. -ؼور
منطقۀ کمٌنج، صدها متر سرک از اثر لؽزش 
کوه مسدود شده و همچنان در منطقۀ بٌدان نٌز 

 ٌا سرک مسدود است.از اثر بلندشدن آب در
عبدالقدٌر گفت که ده ها موتر در اٌن مسٌر 
متوقؾ شده و مسافرٌن، ٌک قسمت راه را پٌاده 

عبدالؽنی مدٌر ترانسپورت  طی می نماٌند.
والٌت ؼور گفت که شکاٌات ده ها راننده را از 
اٌن مسٌر درٌافت نموده و آنرا به اطالع مدٌرٌت 

د که راننده وی افزو فواٌدعامه رسانٌده است.
گان و مسافرٌن در اٌن مسٌر به مشکل جدی 
مواجه اند و رفع اٌن مشکل مسوولٌت فواٌدعامه 

ؼور، ٌگانه مسٌر نسبتاً  -شاهراه هرات است.
بهتر اکماالتی والٌت ؼور است و عالوه از 
رفت و آمد مسافرٌن، اکثرٌت اموال تجارتی و 
مواد موردضرورت باشنده گان اٌن والٌت، از 

 ٌن مسٌر از هرات انتقال داده مٌشود.هم



 

اموال ٌک تعداد ازمسافرٌن 
دروالٌت ؼور، ازسوی افرا د 
 مسلح ناشناس به سرقت برده شد

ٌک تعداد   0930حمل  03شنبه 
ازمسافرٌن در اٌن والٌت زمان در 

سارقٌن قرارگرفتند که مٌخواستند   کمٌن
ازولسوالی دولٌنه به مرکزاٌن والٌت 

 سفرنماٌند .  )چؽچران(
 4والی ساعت به گفته اٌن مسافرٌن آنها ح

درقسمت باٌانچه بند جمعه روزبعدازظهر
باٌان هدؾ سارقٌن مسلح قرار گرفتند، که 

تمام اموال آ  بعد ازٌک اندازه لت وکوب، 
  نهارابه سرقت برده اند.

 07اٌن مسافرٌن افزودند که اٌن افراد 
ردانه گوشی، ٌک چها  هزارافؽانی پول نقد،

موترساٌکل همراه با مقدار البسه وچند دانه 
 کوت را باخودبردند . 

درهمٌن حال مرتضی سرپرست قوماندانی 
امنٌه نٌزباتا ئٌد اٌن خبرگفت که پولٌس 
جهت بررسی قضٌه به محل حادثه رفته 

 وتحقٌقات دررابطه جرٌان دا رد.
است که درسال   اٌن اولٌن حادثه سرقت

 دراٌن والٌت اتفاق افتاده است.  0930جدٌد 

 

 برگرفته شده از بخش
 مللیخبری ساٌت بٌن ال 

 جام ؼور 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وستان آنهارا خواندند، مارا مورد انتقاد قراردادند. چون انتقاد اٌن دوستان ٌك تعداد فكاهٌاتً را  جمع آوري كردندوما بدون اٌنكه متوجه حساسٌت هاي آنها شده باشٌم، آنهارابه نشر رساندٌم. وقتٌكه عالقمندان ود رشماره دوم اٌن ماهنامه جوانان د. 1

گرفته  اٌن فكاهٌات از شبكه تلوٌزٌونً شب خند اٌن دوستان را پذٌرفته واز اٌشان بً اندازه اظهار سپاس وشكران مٌنمائٌم. واقعا دوست آنست كه معاٌب وكاستً هارا بازگو نماٌد. گرچه بجا وسازنده بود، ما با كمال خورسندي وجبٌن گشاده انتقادهاي 

 استه درآٌنده وعده مً سپارٌم كه دٌگر همچو اشتباهً را مرتكب نشوٌم. ضمنا ازشما دوستان صادقانه خواهشمندٌم كه درمورد مطالب ومحتوايشده بود ولً ما متوجه نقاٌص آنها نشدٌم ازٌنرو از اٌن كار خوٌش ازشما دوستان عزٌز معذرت خو

 د= ازٌك دست صدابرنخٌزد.گوٌن ماهنامه نٌز اگر انتقادي، نظري و خواستً داشته باشند، مارا شرٌك بسازند تا بكمك همدٌگر كمبودي هارا اصالح وخالهارا پرسازٌم چنانچه

از شماره  "حقوق زنان دراجتماع وخانواده"سه سطر از مضمون دٌنً وعلمً محترم الحاج مولوي عبدالكرٌم برهانً استاد دارالعلوم ابوحنٌفه ؼور با ذكر نام اٌشان تحت نام=  -. معذرت خواهً دومً ما اٌنست كه بنا به مشكل طباعتً به تعداد دو2

" حضرت عمر قول آن زن را قبول کرد و وًء اتٌتم ِاحدا هن فنطاًر افالتأ خذو امنه شٌأاوند فر موده است " ماهنامه باقً مانده بود كه اٌنك دراٌن شماره درج نموده سعً خواهٌم كرد همچو خالئً درآٌنده تكرار نشود)...ای عمر آٌا نشنٌدهء که خد دوم اٌن

آزادی رای و نظر دارد و مٌتواند رأٌش را در حضور حاکم وقت اعالم نماٌد ر صد درهم نهی مٌکردم؛ پس از اٌن هر چه مهرٌه مٌگٌرٌد خود تان اختٌار دارٌد. اٌن واقعه نشان و دلٌل قاطع بر اٌن است که زن مسلمان گفت تا حاال زن ها را بٌش از چها

 . از محترم مولوي صاحب پوزش مٌخواهٌم وآرزومندٌم از بزرگواري خوٌش مارا مورد عفوو نوازش قرار دهند.رٌم "برهانی"(مولوی عبدالکو گفتارش را رد و خطاٌش را پٌش چشم مردم بٌان نماٌد. 

 اداره ماهنامه هللا ٌار 

  به زرع دهاقٌن ؼور
 کوکنارروآورده اند

ٌکتعداد ازدهاقٌن والٌت ؼورمٌگوٌند که اگر دولت به مشکالت آنها رسٌده گى 
مسوولٌن محلی والٌت ؼور درحالٌکه مشکالت  دوباره کوکنار زرع نمى کردند .  مٌکرد،

سال قبل والٌت ؼور از زرع ٤تاٌٌد مٌکنند ،مٌگوٌند باآنکه زارعٌن را 
کوکنار،صفراعالن شد،اما درسال روان بٌشتر دهاقٌن اٌن والٌت به زرع کوکنار دوباره 

دهاقٌن اٌن والٌت،دلٌل زرع مجدد کوکناررا درمزارع شان،مشکالت  رو آورده اند.
محمد عارؾ ٌکتن  ت مٌدانند.اقتصادی وعدم توجه دولت به زارعٌن وبازسازی اٌن والٌ

از دهاقٌن شهرچؽچران،به پژواک گفت4" دولت برخالؾ وعده های خود،به ما کمک 
نکرد،محصوالت زراعتی ما به دلٌل خرابی راه ها،به جای دٌگر انتقال نمی شود، مجبور 

اوگفت ، زرع کوکنار کم مصرؾ وحاصل آن به قٌمت بلند به  هستٌم کوکنار زرع کنٌم."
د رولسوالی چهارسده ؼور مٌگوٌد4" از   دٌگراز دهاقٌن  نجٌب هللا ٌکتن ٌرسد.فروش م

اوگفت ،  دوهقته به اٌنطرؾ، اکثر دهاقٌن اٌن ولسوالی زرع کوکنار را آؼاز کرده اند."
دولت به اٌن ولسوالی توجه ندارد،در بٌشتر ساحات آن طالبان وافراد ؼٌر مسلح تسلط 

نجٌب هللا گفت 4" اگر به بازسازی  زرع کوکنار شده اند. دارند ودهاقٌن ازفقرمجبور،به
راه ها تو جه شود ودر قسمت تهٌه گندم بذری وکود کٌمٌاوی کمک الزم شود،دهاقٌن 

در عٌن حال فرٌدالدٌن عابد، رٌٌس زراعت والٌت ؼوربا تأٌٌد  کوکنار زرع نمٌکنند."
هزار دهقان ٌک،  ٧٠رای مشکالت دهاقٌن اٌن والٌت مٌگوٌد که درسال گذشته، صرؾ ب

 ٧٥٠مساعدت صورت گرفت ،درحالٌکه حدود ٌک بوری گندم بذری وکود کٌمٌاوی 
وی کمک ٌاد شده را نسبت به شراٌط واقتصاد  هزار دهقان در اٌن والٌت وجود دارد.

خراب زارعٌن اٌن والٌت ناچٌز خوانده گفت 4" بٌشتر ازآن امکاناتی را به دسترس 
فه نمود که نسبت خرابی راه هاووضعٌت امنٌتی،دهاقٌن؛ نمی توانند عابد اضا نداشتٌم."

دهند وسرد خانه ای هم دراٌن   بخاطر فروش به ساٌر والٌات انتقال  محصوالت خود را
رٌٌس زراعت ؼور  وجود ندارد که برای مدتی سبزٌجات خود را، نگهداری کنند.  والٌت

هزار دهقان  ٥طرٌق اٌن اداره،برای  اضافه نمود که در بهار سال روان، قراراست از
ا زسوى دٌگر؛ مسوولٌن اداره مبارزه با مواد   دٌگرکود کٌمٌاوی وگندم توزٌع گردد.

محمد  مخدر والٌت ؼور نٌززرع کوکنار را در بٌشتر ساحات اٌن والٌت تأٌٌدمی نماٌد.
بررسی ٌوسؾ وکٌلی رٌٌس اداره مبارزه با مواد مخدر ؼور به پژواک گفت4" بعد از 

ساحات بذر شده کوکنار،تخرٌب آنرا به کمک پولٌس آؼازودهاقٌنی را که به زرع اٌن بته 
وکٌلی گفت که چهارسال قبل ؛ والٌت ؼور از  متوصل شده اند،مورد پٌگرد قرا رمٌدهٌم."

مٌلٌون دالر،به ٌکتعداد پروژه هادر اٌن ٢به ارزش   زرع کوکنار صفر شد وتا کنون
ه وبرای پول متباقی ٌکتعداد پروژه های دٌگر به وزارت مبارزه به والٌت اختصاص ٌافت

با اٌنحال ؼالم محمد پٌمان سرپرست والٌت ؼور ،زرع   مواد مخدرپٌشنهاد شده است.
دهاقٌن به   اوبه پژواک گفت 4 ) درست است که دوبارۀ کوکنار را درآنوالٌت تأٌٌد کرد .

،نباٌد کوکنار زرع نمود،زٌرا زرع آن جرم مشکالت فراوان مواجه اند،اما به خاطر فقر
وی افزود که مشکالت دهاقٌن را با مرکز در مٌان گذاشته وکمپاٌن تخرٌب مزارع  است.(

در عٌن حال؛ جنرال خداٌار قدسی قوماندان  کوکناررا در آٌنده نزدٌک آؼاز خواهند کرد.
با   ٌروهاى پولٌسامنٌه والٌت ؼور به پژواک گفت که بخاطر تخرٌب مزارع کوکنار، ن

سال قبل ٤وی افزود که هرچند ؼور اداره مبارزه با مواد مخدر آماده همکاری است.
نٌز،دربرخی از   اززرع کوکنار صفر اعالن شد، اما شماری از دهاقٌن سال گذشته

هکتار  ٤٣او گفت، پولٌس سال گذشته  ساحات نا امن، اٌن بته را زرع نموده بودند.
مظنون ٤کٌلو گرام ترٌاک را ضبط ودر پٌوند به آن  ٧٨٠٠رٌب ومزرعه کوکنار را تخ

که به گفته رٌٌس   ؼور ازجمله والٌات دور افتاده وکوهستانی کشوراست را توقٌؾ نمود.
درصد باشنده های آن پٌشه دهقانی ومالداری داشته واقتصاد ٩٠اداره زراعت اٌن والٌت ،

 دارند.  ضعٌؾ

   خبرگزاری پژواک                                                    
 گرفته شده از ساٌت جام ؼور 

 

عـــــدم توجه 

 مسإولٌن درقبال 

 دانش آموزان
 يزٌاد هعد  طورٌکه مٌدانٌد ساالنه

دانشجوٌان از ساٌر والٌات افؽانستان به 

بورسٌه های خارج جذب می شوند ولی 

متاسفانه دانشجوٌان والٌت ؼور از اٌن 

 ،امتٌازات که حق مسلم شان می باشد

نماٌنده  ًن بی توجهآمحروم اند که علت 

گان ؼور بوده و است زٌرا دانشجوٌان 

که در مرکز افؽانستان به امتحانات 

تراک می کنند، اگرموفق بورسٌه ها اش

( پارتی بازی)هم شوند به علت فاورتٌسم 

محصلٌن ما ، د که در مقامات وجود دار

نماٌندگان  .از اٌن حق محروم می شوند

ؼور در اٌن باره کامال بی تفاوت هستند 

و تاهنوز ازطرؾ آنهاکدام توجه صورت 

ت انماٌندگان ساٌروالٌ است.  نگرفته

به منظور  درکابل کورس های آموزشی

سطح دانش دانشجوٌان خوٌش از  ءارتقا

بودجه شخصی شان اٌجاد کرده اند که 

مدار افعال کورس های شان به شکل دو

نماٌندگان محترم قادر   اگر. ادامه دارد 

موزشی و آچنٌن خدمات  يبه اجرا

 حد اقل از دانشجوٌان که ،حرفوی نٌستند

 عدربورسٌه ثبت نام می نماٌند مطل

 .باشند

محصل " ؼــــوری"ٌراحمد دادفـــرنص

 سال دوم اقتصـــــــــــاد

 شورشی مسلح در والٌت ؼورتسلٌم شدن ٌک گروه 
 

 ماه آپرٌل، ٌک محفل آشتی و همبستگی در دفتر مقـــــــام والٌت 16از 

 تن از افــــــراد اش  12برگزار شد. ٌک گروپ شورشی ضد دولتی با  

 تحت رهبری مال بهادر از ولسوالی دولتٌـــــــــار اسلحه خوٌش را کنار 
 گفته قومندان امنٌه ولسوالــــــــــی گذاشتند و به پروسه صلح پٌوستند، به

 عدد ماٌن به پروسه 2مٌل تفنگ و  5عبدالکرٌم، اٌن افراد با  –دولتٌار  

 صلح تسلٌم شده و اٌنها طالبان قومندان مال شٌر احمد بودند. 
 مال بهادر گفت که "ما خسته جنگ هستٌم و مـــــــا خواستٌم که به دولت 

 ود خدمت نماٌٌم و از دولت مٌخواهم که برایمان بپٌوندٌم و به کشور خ
 من و برای افراد من زمٌنه کار را آماده سازد". طبق معلومات مقامات 
شخص مسلح ؼٌر قانونی در اٌن والٌت وجود دارد. عده زٌادی از شورشٌان در  1000عنصر ضد دولتی و  60والٌت ؼور، به تعداد  

برای اٌنکه اٌن برای شان ٌگانه چانس مٌباشد جهت تؽٌٌر راه زندگی و تواناٌی بزرگ برای سراسر افؽانستان به پروسه صلح پٌوستن، 
برگشت به زندگی مسالمت آمٌز، پٌوستن به فامٌل ها، کمک برای ساختار افؽانستان جدٌد و فراهم ساختن محٌط امن برای نسل های آٌنده 

 و خوشبختی تمام ملت افؽانستان.
 پی آر تی چؽچران 

 گلرحمان فراز  مترجم=
 

 ن ازحقوق والدي
 گاه اسالمديد

الحــق دٌن مقدس اسالم ٌگانه دٌن کامل 
وحقٌقی است که منبع تمام آموزش وحی 
الهی بوده ومٌباشد. درهٌچ راستا دران 
کاستی وکمبود وجود ندارد وهٌچ حق وحقۀ 
را نادٌده نگرفته واز هٌچ اهمٌت وارزشی 

 است.اؼماض ننموده 
دردٌن مقدس اسالم بهترٌن ارزش، احترام 
وقدروحق برای والدٌن تخصٌص داده شده 
اما درقوانٌن وضعی جوامع امروزی درٌن 

 مورد کدام تاکٌدی درست وجود ندارد.
به وٌژه ؼربی والئٌک که تکنولوژی حرؾ 
اول را می زند، پدر ومادر که اساسی ترٌن 
رکن وعضو خانواده وحتی جامعه بوده، 
دارای هٌچ مقام ومنزلتی نٌستند وچون 
حٌوانات هرگاه فرزند به سن بلوغ رسٌد، 
پدرومادررا رها کرده به پشت کار خوٌش 
مٌروند وتمام پٌوندهای عاطفی ومحبت 
گسٌخته شده ، هٌچ خبری از انفاق، روابط 
خوٌشاوندی، همدردی وجود ندارد. فقط 
قدردانی از مقام پدرومادر تنها درتجلٌل 

 ادر وپدر مٌباشد وبس.روزم
اما دردٌن مقدس اسالم رعاٌت حق والدٌن 
قرٌن اٌمان بخداوند وتوحٌد اوست ونا 
فرمانی والدٌن قرٌن شرک بوده وازجملۀ 

 گناهان کبٌره مٌباشد.
چنانچه خداوند)ج( بعد ازعبادت وپرستش 
خوٌش به فرمان برداری واطاعت از 

سورۀ  36والدٌن دستور فرموده که درآٌه 

َواْعُبُدوْا هللّاَ َوالَ ُتْشِرُكواْ بِِه اء مٌخوانٌم= نس
ِن إِْحَساًنا ٌْ ًئا َوبِاْلَوالَِد ٌْ ...)ترجمه= خدارا َش

عبادت کنٌد وهٌچ چٌزی را شرٌک او 
نکنٌد وبه پدرومادر نٌکی کنٌد( ونٌز 

همٌن مطلب را  23درسورة اسرا آٌه 

ِن َوبِاْلَوالَِدٌْ  فرموده اند چنانچه مٌخوانٌم= ...
ْبلَُؽنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر أََحُدُهَما أَْو  ٌَ ا  إِْحَساًنا إِمَّ
ِكالَُهَما َفالَ َتقُل لَُّهَمآ أُؾٍّ َوالَ َتْنَهْرُهَما َوقُل 

به پدر و .      ) ترجمه= لَّهَُما َقْوالً َكِرًٌما
مادرخود احسان كنٌد اگر ٌكى از آن دو ٌا 

ند هر دو در كنار تو به سالخوردگى رسٌد
به آنها حتى اوؾ مگو و به آنان پرخاش 

 (.مكن و با آنها سخنى شاٌسته بگوى 
حضرت عبدهللا بن عمر)رض( رواٌت مٌکند 
که رسول خدا فرمودند= رضی الرب فی 
رضی الوالدٌن وسخط الرب فی سخط 
الوالدٌن. ٌعنی خوشنودی خداوند)ج( 
درخوشنودی پدرومادر است وخشم خداوند 

ست. اٌن حدٌث دلٌل درخشم پدر ومادرا
بروجوب کسب رضاٌت والدٌن وتحرٌم 

 برانگٌختن خشم وؼضب والدٌن مٌباشد.
حضرت عبدهللا بن عمر)رض( حدٌث 
دٌگری نٌز رواٌت کرده که پٌؽمبر 
اسالم)ص( فرمودند= الٌدخل الجنة منان وال 
عاق وال مدمن الخمر. ترجمه= شخص منت 
گذار درنٌکی واحسان وشخص نافرمان 

ٌن، وشخص معتاد به نوشٌدن ازوالد
 شراب، هرگز وارد بهشت نمی شوند.

حضرت ابی بکر)رض( رواٌت کرده که 
آنحضرت )ص( فرمودند= کل الذنوب ٌوخر 
هللا ماشاء منها الی ٌوم القٌامة  اال عقوق 
الوالدٌن، فان هللا ٌعجله لصاحبه فی الحٌاة 
قبل الممات. ترجمه= خداوند تمام گناهان 

که بخواهد، به روز قٌامت رابه اندازۀ 
موکول مٌکند مگر نافرمانی از والدٌن، که 
جزای آنرا درزندگی وقبل ازمرگ به 

 صاحبش بر مٌگرداند.
 

 مولوی محمد صادق"احمدی"
 استاد دارالعلوم ابوحنٌفه، چؽچران.
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 طجك ّعذۀ لجلی  ایي ثبس ًحْۀ عبضك ضذى سیفْس ثب صهشد کَ طی دّغضل

صیجبی صیش سشّدٍ ضذٍ است، ریال ثَ خْاًٌذگبى هحتشم هبٌُبهَ هللا یبس تمذین 

 هیگشدد:

 غضل اّل
 ثَ هکتت خبًَ ثْدم خــْاثن آهــذ     عجبیــت غفلتی ثیتبثــن آهــــــذ

 ثَ خْاة آهذ هشا یک سشّ لذی      چْ ًی کض استخْاى فشیبدم آهذ

 ضذم ثیذاس هي اص خْاة ضیشیــي       کــَ ًبگَ دس ثــشم استــبدم آهذ

 هــشا اّل الف اًــذس صثــــبى داد       الف گفتن لذش ثـــش یـــبدم آهـذ

 صچطون اضک خْى دسداهي افتبد       خیبل خطن ثـــش اســـــتبدم آهذ

 ین اص ســش لِـش       دل پــــشدسد دس فــــــشیبدم آهذطپـــبًچَ صد ثشّ

 غوــــص اًــذس دل ًبضبدم آهذ  ثگفت ای کْسچطن آخشسجك گْی    

 صیبدم آهــذچٌیي است ای ثشادس هعٌیی عطك     ثــــذام اًـــذاخت تب

 هٌن سیفْس هحضّى لبصذ هـشگ        ثمصذ جـبى ثـــی ثٌیـــبدم آهــذ

 غضل دّم
 اصلضب سّصی ثــَ تمذیش لــــذس          سْی ثیذاى ضذ هشا عضم سفش

 دل ثَ ســْدای گل ّفصل چوي         ثـــب صیـــبست جبًت سیذ حسي

 چْى ثسْی سّضۀ پیش کـــشم           سّ ًِبدم تبصسش سبصم لـــــذم

 ثشطــْاف هشلذش صیمل کٌـن          صًگ حسشت سا صسیٌَ حل کٌن

 ثـــــْد آًجب یک هجبّس خبًَء         ثشسش سٍ داضت یک کبضـــبًَء

 هــــي ثَ دل گفتن کَ آًجب سبعتی       ثــٌطیٌن تب کَ ثب ثـــن  ساحتـی

 ثعذ اصاى سْی هضاسستبى ضــْم       سبکي دسّاصٍء خبصبى ضـــْم

 ًبگِبى اص خبًَ یک هَ پیکــشی       ثِش لتل جبى هي غبست گـــشی

 ضذثیشّى ثب سْی صحشا سًِّبد     چطن هي ثش طبق اثشّیص فتـبد

 ًبّکی اص جْف هژگبًص ثجسـت       تیشعطمص ثشدلن تب پش ًطست

 صیـــبسات لجـْس حضْس   تلخ ضذ ثشهي چًْکَ دیذم گطتن اصخْد ثی

 آتطی افتبد چْى ًی ثـــشتٌن          سْخت اص ثشق دّ صلفص خشهٌن

 اصکسی پشسیذم ایي هَ سّی کیست   ًبم ایي کبفش دلی ثذخْی چیست

 گفت اّسا هــبدس گیتـــی ثـــضاد        ًـبم ًیکْیص صهـــشد ثـش ًـــِبد

 تبکَ ؟ خْاُذ ثشد ثِشٍ اصلجص         ًْش خْاُذ کشد چبٍ غجغـجص

 بـدسهیـــبى جولَ ضــــــبٍ ّ گــذا         ثــــش هي ثیچبسٍ صد تیشی جف

 عبلجت صیذی کَ اّ تیشی خْسد       اص دم صیبد کی ؟ جبى هی ثشد

 ـشم ضذ ثبصاس هــي      چْى ضْد آخـش ًذاًن کبس هيصیـي حـکبیت گـ

رکش اال هللا  کي   ثب خْد اهیذثگزسای سیفْس اصیي گفت ّ ضٌیذ         

 

     واقعات
 روٌدادهای و

 هللا ٌار منطقه
سال  حملمهمترٌن رخدادهای که طی ماه 

 در هللا ٌار رخ داد قرار آتی است= 1391

کثرت برؾ وبرفباری در والٌت ؼور 
باعث مشکالت و مسدود شدن راه ها و به 
وٌژه در منطقه هللا ٌار  مالداران را سخت 
دچار مشكل نمود تاجانٌكه ٌک سوری 

پنج هزار افؽانی هم  5000علوفه به مبلػ 
 ٌافت  نمی شد. 

درمٌان  زُد خوردها وجنگ هاي ذات البٌنً
اقوام زي مراد هللا ٌار درطً اٌن ماه نسبت 
به ماه هاي گذشته بٌشتر جرٌان داشت كه 

را   اٌن عمل محصلٌن ومتعلمٌن هللا ٌار
 سخت جگرخون وماٌوس گردانٌد.

شاگرد  32از جمله  درامتحان کانکور

منطقه هللا  1390سال  12فارغ صنؾ 
اشتراک کرده کانکورٌارکه درامتحان 

نفر( درموسسات  19فٌصد ) 59بودند، 
فٌصد  41تحصٌالت عالی راه ٌافتند و 

نفر( راه نٌافتند . ازجمله اٌن 13اٌشان )
نفر دختر ومتباقی پسر بودند.  5تعداد 

 آنانٌکه به تحصٌالت عالی راه ٌافتند4
 

ده نفر به ، وترنری دانشکدهٌک نفر به 
دو نفر به ، های تعلٌم وتربٌه دانشکده
دو نفر به پو هنحی ، ادبٌات دانشکده
ٌک نفر به ، سه نفر به شرعٌات، زراعت
که با مقاٌسه به سال های گذشته ، اقتصاد

ٌک موفقٌت خوب به نظر مٌخورد. اما 
آنچه که تعجب کننده است اٌنست که هٌچ 
کسی درطب ،انجٌنری ، کمپٌوتر ساٌنس 
وحقوق علوم سٌاسی راه نٌافته است. علت 

رزٌده درلٌسه های آن نبود معلمٌن و
مربوطه هللا ٌار بوده است نه در درجه 
ذهنٌت وتالش شاگردان. باٌد گفت که 
ازدختران کسی درموسسات عالی موفق 

ها  دانشکدهنشد بعلت اٌنکه درانتخاب 
 مشکالت داشتند.

 هللا ٌار تقاضاوخواسته های مردم
 ازدولت= 

اٌن خواسته ها قرارذٌل است 4 تامٌن امنٌت 
وسته های امنٌتی  دربٌن راه ؼور ،اٌجاد پ

الً هرات از مسٌر منار جام ،نظارت 
ازمدٌرٌت هاي مکاتب ،اٌجادکورسهای 
سواد آموزی ، محافظت ازجنگالت طبٌعی 

 وتوسعه پروژه هاي زٌر بنائً .
 

 هللا ٌارجتماعی جوانان ا=       نهاد فرهنگی و صاحب امتٌاز
 (      0773494746 – 40799389847     لعل مٌر دانشور"مرادی" )لمدٌرمسإ

 خان محمد " برنجٌان"  :معاون مدٌرمسإ ول

 عاطفه "شرٌفی" سخٌمراد" ؼورٌانفر" و گل رمان فراز. عبدالبصٌر "نادرافشار"   :  ارشگرانگز

    (  40796655178 سمٌع هللا همدرد پور)سر دبٌر

      نصٌب هللا "پوٌا"  همکار=4         احمد طاهر "تنها"            سردبٌرمعاون 

 lalmirmoradi@gmail.com  jawananallahyar@gmail.com:  آدرس الکترونی

 محمود "بی پروا" و گرو نوٌسنده گان                 :      هٌئت تحرٌر

 4         دفتر نهاد جوانان هللا ٌار قرٌه نو آباد ؼار آدرس ما 

     محمد ٌوسؾ "دانٌار"،محمود "بی پروا"،محمد انور" عمری" و تاج الدٌن ؼورٌانفر:    تموٌل کننده ها

 .ميباشدسنده يگر مطالب نظر نويقالو دش دست باز دارد و بدون از سر ميرايدر ورمسؤل يمد

مساعدت به نهاد 
فرهنگی واجتماعی 

 جىانان اهلل يار

ٌک تعداد از موسسات دولتی وؼٌردولتی از ابتدای 
تاسٌس اٌن نهاد ، دست مساعدت وکمک بسوی 
اٌن نهاد دراز کرده ومارا دراٌن راستا ٌاری رسانده 

دارد تا ازاٌشان به دٌده قدر نگرٌسته  اند که جا 
سپاس وتشکر خوٌش را به پٌشگاه آنان ابراز 

 بدارٌم.

ن ارگانهای که کمک از ابتدای تشکٌل نهاد تا اکنو 
 کرده اند،  ازٌنقراراند=

 لٌسه ؼار هللا ٌار، لٌسه نسوان هللا ٌار
هللا ٌار ٌکتعداد  ومکتب متوسطۀ اناث موشک های

مواد ممد درسی از قبٌل قلم، کتابچه وتخته برای 
نفر شاگرد اعم از ذکور واناث مربوط نهاد  800

توزٌع ومساعدت نمودند همچنان از طرؾ لٌسه 
هللا ٌار به تعداد چهار پاٌه کمپٌوتر بخاطر  ؼار

آموزش  استادان وشاگردان بدسترس نهاد قرارداده 
 شد.
 درابتدای تشکٌل نهاد ، موسسه ورلد

وٌژن به اهالی منطقه ٌکمقدار مواد ؼذائی شامل 
برنج، روؼن، آرد ودال توزٌع نمود که مردم از اٌن 
 مواد طورداوطلبانه بشکل گروهی وانفرادی به

افؽانی به نهاد کمک نمودند  187000ارزش مبلػ 

که از مدرک هذا ٌکتعداد وساٌل مورد ضرورت به 
 ادارۀ نهاد خرٌداری وتدارک دٌده شد.

 از طرؾ  1389درسرمای زمستانPRT 

مقٌم چؽچران ٌک مقدار اجناس از قبٌل قلم، 
کتابچه، فرش، دستکش ، جراب وبخاری آتشی  

 اعدت گردٌد.برای دانش آموزان نهاد مس
 از طرؾ آمرٌت محترم ورزش والٌت

ؼور توپ، جال ودٌگر وساٌل ورزشی برای کمٌته 
 ورزش اٌن نهاد کمک شد.

 از طرؾ محصلٌن ومتعلمٌن هللا ٌار به
تعداد چهار عراده موتر ساٌکل جهت خدمتگزاری 

 بعنوان سرماٌه داٌمی بدسترس نهاد گذاشته شد .
هللا ٌار بخاطر اٌن نهاد فرهنگی واجتماعی جوانان 

مساعدت ها از تمام مراجع کمک کننده صمٌمانه 
تشکر وقدردانی نموده چشم براه کمک بٌشتر 
وبهتر همه موسسات دولتی وؼٌر دولتی، ارگانها 
ی اجتماعی واشخاص وافراد خٌر اندٌش وبشر 
دوست مٌباشٌم. البته نهاد جوانان از اٌن کمک ها 

برای جوانان  توانست تا کورس های آموزشی را
منطقه دراٌام دوزمستان سخت گذشته  به طور 
موفقٌت آمٌز به پٌش ببرد وجوانان زٌادی را 
درپوهنتونها وموسسات عالی رهنمون گردد. اٌنکه 
امروز تعداد قابل مالحظۀ از جوانان هللا ٌار به 
دانشکده های مختلؾ کشور راه ٌافته اند ، محصول 

ش استادان کمک ومساعدت مالی دوستان وتال
ومحصلٌن منطقه دردانشگاه های کشور بوده است. 
ما جوانان هللا ٌار افتخار دارٌم که دوستانی با ما 
همراه مٌباشند که از مساعدت های خود مارا 

 مستفٌد مٌگردانند. به امٌد ادامه اٌن کمک ها.

 اداره نهاد         

 

ثذیي طشیك اصعوْم  هبٌُبهَ هللا یبس:آگاهی ماهنامه

هحصلیي، ضبگشداى هکبتت، هال اهبهبى، ًْیسٌذگبى ضعش ّ ادة صویوبًَ 

است، تب ًْضتَ ُبی خْیص سا دس هْسد ًبم ایي ًطشیَ عٌْاى  آسصّ هٌذ

هبٌُبهَ "هللا یبس" ثشای اصالح هبى ثفشستٌذ. اًتمبدات، پطٌِبدات ّ 

ًظشیبت ضوب اص طشف ُیئت سُجشی ایي هبٌُبهَ پزیشفتَ هیطْد، ُذف اص 

ًطش ایي هبٌُبهَ خبظ ثشای ضٌبسبیی ّ ُْیذا سبختي هٌطمَ گن ًبم ّ فشا 

 هللا یبس ثْدٍ ّهیجبضذ.هْش ضذٍ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 يک هفته

 

قاضی مٌگوٌد = چرا پول اٌن 
 شخص را نمی دهی؟

متهم= بخدا ٌک سال است که به او 
التماس می کنم که ٌک هفته مهلت 

 بده، نمی دهد.

  

 ديوانه

حرؾ مٌزدند، خود دو دٌوانه با 

کی به دنٌا آمدی"؟  اولی= پرسٌد"تو

ه؛ روز سه شنبدومی گفت= به 

؟ دومی گفت تو کی به دنٌا آمدی

اولی گفت= به روز جمعه ، دومی 

مٌگوٌد= درغ گفتی، جمعه ها خو 

 رخصتی است. 

 خارج

به شخصی گفتن = اگر دنٌا را به تو 

بدهند، چٌکار مٌکنٌد؟ شخص گفت= 

 می فروشم مٌروم خارج.

 ساعت طال

قاضی= راستی وقتی که ساعت 

طالی اٌن آقا را دزدٌدی هٌچ 

دزد= چرا جناب قاضی  نترسٌدی؟

 که نکند ساعت طال نباشد. ترسٌدم

 حتنصي

پدری به فرزند خورد سالش 

نصٌحت مٌکرد. که بالخره روزی 

 همۀ ما خواهٌم مرد.

پسر گفت= پدر پس ٌاد تان باشد که 

حتما کلٌد الماری شٌرٌنی ها را به 

 .من بدهٌد
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